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NEPREMIČNINSKI TRG DANES

Nižje cene,
živahnejše
trgovanje

Cene nepremičnin še naprej padajo - cene
novih stanovanj so padle na skoraj najnižjo
izmerjeno raven, cene rabljenih hiš pa celo
na najnižjo raven od začetka krize. A nizke
cene so hkrati oživile trg.

Statistični podatki kažejo, da je
bilo med 1. majem in 31. avgustom skupno prodanih 1866
stanovanjskih nepremičnin, od
tega 163 novih in 1703 rabljene. Cene novih stanovanj so v
drugem četrtletju v primerjavi s
prvim padle za 5,4 odstotka in
tako skoraj dosegle doslej najnižjo
izmerjeno raven, kar je 85 odstotkov vrednosti povprečne cene iz
leta 2010, so pokazali podatki, ki
jih je danes objavil Statistični urad
RS (Surs). "Ta raven je bila dosežena v tretjem četrtletju 2013 po
prodaji večjega števila stanovanj
iz stečajne mase propadlih podjetij," so pojasnili statistiki.
V drugem četrtletju je bilo prodanih 133 novih stanovanj - največ v
osrednji Sloveniji, od tega polovica
v Ljubljani. Cene novih družinskih
hiš, ki običajno močno nihajo, so
se tokrat znižale. V primerjavi s
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prvimi štirimi meseci tega leta so
padle za skoraj 10 odstotkov. Tudi
število transakcij je bilo nizko, saj
je bilo prodanih le 30 novih hiš.
CENE V LJUBLJANI
ŠE (KAR) PADAJO
Tudi cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so še upadale,
toda v tem primeru je bil krepko
povečan obseg prometa. Nižje
cene so po ugotovitvah statistikov
namreč spodbudile živahnejše
trgovanje - prodanih je bilo 1272
rabljenih stanovanj in 431 rabljenih
hiš. Cene rabljenih stanovanj v
Ljubljani so se znižale že osmo
zaporedno četrtletje, tokrat za
1,6 odstotka, in tako upadle že do
ravni iz sredine leta 2005. Rabljena
stanovanja v Ljubljani so bila torej
tudi v drugem četrtletju 2014 tista
kategorija nepremičnin, ki je glede
na povprečne cene v letu 2010

izgubila največ vrednosti. Nižje
cene so spodbudile tudi živahnejše
trgovanje - v drugem četrtletju leta
2014 je bilo v prestolnici namreč
prodanih 370 rabljenih stanovanj,
to je za 43 odstotkov več od četrtletnega povprečja v letu 2013, ko
je bilo prodanih 258 stanovanj.
"To bi pripisali dejstvu, da je bila v
zadnjem obdobju v Ljubljani velika
ponudba nepremičnin, predvsem
tistih iz stečajnih mas, nekatere so
se že prodale, na nekatere pa kupci
še čakajo, da se pojavijo na trgu po
realnih tržnih cenah, tako kot se
je z nekaterimi večjimi projekti to
že zgodilo in so se stanovanja tudi
uspešno prodala," ugotavljajo v
podjetju RE/MAX Slovenija.
V MARIBORU GRE
(VSE) POČASNEJE
Nasprotno se cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane v drugem
četrtletju glede na predhodno niso

spremenile. V pokriznem obdobju
so se doslej postopno znižale
do ravni, kakršno so dosegle ob
koncu leta 2006, opazno se je
povečalo število transakcij - v drugem četrtletju je bilo v preostali
Sloveniji prodanih 902 rabljenih
stanovanj, kar je za 31 odstotkov
več kot v enakem obdobju lani.
Jure Dobošič, nepremičninski
posrednik družbe Insa nepremičnine, meni, da je posledica počasnejšega padca cen v Mariboru
v zadnjem času gotovo bolj ali
manj enak nabor nepremičnin
za prodajo. "Zelo malo je novih
ponudb." Dobošič se v celoti ne
strinja z oceno, da so prav nizke
cene nepremičnin oživile slovenski
nepremičninski trg. "Bolj so predramile razmišljanje potencialnih
kupcev o nakupu in iskanju ustrezne nepremičnine. Medtem ko
je nakup nepremičnine omogočil
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LEVO Prodaja rabljenih stanovanj se je v zadnjem času vendarle
premaknila z mrtve točke. Nepremičninske agencije namreč beeležijo
boljšo prodajo tovrstnih stanovanj. ZGORAJ Predvsem starejše hiše,
v katere je ob nakupu treba vložiti veliko denarja za obnovo, so na repu
seznama nepremičnin, po katerih je danes veliko povpraševanje.
Center Energetskih
Rešitev
BTC – dvorana 2
Šmartinska cesta 152
Ljubljana

bančni sektor s ponovno ponudbo
stanovanjskih in hipotekarnih
kreditov po ugodnih obrestnih
merah."
Nepremičninska posrednica
Mojca Žižek iz nepremičninske
družbe Atrium nepremičnine
ocenjuje, da cene nepremičninam
še zmeraj padajo. Vendar padec
cen po njenih besedah ni oživil
nepremičninskega trga. "Seveda
pa nizka oz. nižja cena pripomore
k dejanski prodaji same nepremičnine," se strinja sogovornica.
POTREBUJEMO NOVOGRADNJE
Se oživitev nepremičnskega
trga Mariboru obeta vsaj s
skorajšnjo dograditvijo stolpnice ob Betnavskem gozdu
na Taboru in s tem s prodajo
novih stanovanj? Sogovornica
odgovori: "Povpraševanje je
zmeraj vezano na ponudbo
kvadrati/542/ponedeljek, 13. oktobra 2014
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KDO KUPUJE

KUPCI SO
PREDVSEM MLADI
Kupci nepremičnin so danes v večini primerov mlajši zaposleni
in pari, ki rešujejo svoj stanovanjski problem, opaža Jure Dobošič
iz Insa nepremičnin. "Veliko je tudi starejših, ki bi želeli odprodati
ali zamenjati obstoječo lastnino za zanje kaj bolj primernega.
Poudariti bi želel, da so kupci v primerjavi s preteklostjo danes
veliko bolj seznanjeni s podrobnim trenutnim stanjem na trgu
in veljavno zakonodajo, v večini primerov so že odločeni o tem,
kakšno nepremičnino bi želeli kupiti."
"Kupci so predvsem mladi, ki iščejo svoje prvo stanovanje,
če le imajo finančno zmožnost. Mnogi kupujejo stanovanja
tudi za investicijo, saj je v tem turbulentnem času investicija
v nepremičnine veliko manj tvegana kot na primer v delnice.
Možnost za visoke donose je zato z nepremičninami mnogo višja,
posebej če so te v koristni funkciji," pravi Igor Horvat, direktor
podjetja RE/MAX Slovenija.

Svetovanje
Ogrevanje/hlajenje
z obnovljivimi viri energije
Klimatizacija
in prezraèevanje
Elektro inštalacije
Sistemi za proizvodnjo
in upravljanje elektriène
energije
Centralno nadzorni sistemi

Kraljevièa Marka ulica 14
Maribor
02/290 91 20
Prièakujemo vas z našimi
celovitimi energetskimi
rešitvami!
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in obratno. Povpraševanja po
novih stanovanjih ni, ne ker ne
bi bilo želja po njih, marveč, ker
v mestu že dalj časa enostavno
ni ponudbe. Kupci poznajo trg
in položaj, v katerem se mesto
trenutno nahaja, in dobro vedo,
da novih stanovanj enostavno
ni. Seveda pa bo z omenjeno
ponudbo nastalo tudi povpraševanje." Tudi Jure Dobošič je
mnenja, da se situacija glede
povpraševanja po novogradnjah
ni bistveno spremenila. "Veliko
potencialnih kupcev zanima,
kdaj bomo imeli spet kaj novega

ponuditi tržišču. Če bo ponudba
novogradenj skoncentrirana
samo na eno ali dve področji, to
ne bo v celoti zadovoljilo in potešilo želja potencialnih kupcev.
Iskreno upam, da se bo situacija
v Mariboru in okolici v nekem
doglednem časovnem obdobju
bistveno spremenila."
ZANIMIVE SO JAVNE DRAŽBE
Dobošič pojasni, da je trenutno
največ povpraševanja po manjših
rabljenih stanovanjskih enotah s
privlačnimi cenami. Tudi po večjih
nepremičninah je zanimanje,

vendar se zalomi pri nakupu, pogosto zaradi tega, ker kupci nimajo
pogojev za pridobitev denarja za
plačilo. Najmanjše pa je vedno povpraševanja po hišah in zemljiščih,
nadaljuje sogovornik. Pri RE/MAXU
pravijo, da se trenutno prodajajo
vsa zanimiva stanovanja, ki so bila
dolgo na trgu, ker novogradenj ni
veliko. "Veliko povpraševanje opažamo po 3- in 4-sobnih stanovanjih. V zadnjem času so zelo aktualne tudi javne dražbe, kjer morajo
biti potencialni kupci previdni, zato
jim predlagamo, da se pri tem obrnejo po nasvet k strokovnjakom."

PRODAJA HIŠ
ŠE ZMERAJ ŠEPA
Cene rabljenih družinskih hiš so
se znižale za 1,3 odstotka. "Ob
vztrajnem zniževanju so dosegle
novo najnižjo vrednost od začetka
krize v letu 2009," so zapisali v
uradu. Se je pa z njimi povečalo
trgovanje. Število transakcij
rabljenih hiš se je v drugem četrtletju v primerjavi s četrtletnim
povprečjem 2013 povečalo za
40 odstotkov. A kljub temu ne
dovolj. Na trgu nepremičnin je
danes namreč zelo pestra izbira
najrazličnejših hiš. Kaj je razlog za

V podjetju Lumar, tehnološko vodilnem slovenskem proizvajalcu pasivnih in nizkoenergijskih
objektov, pripravljajo v soboto, 18. oktobra, med 10.00 in 16.00 nov dan odprtih vrat. Na Polzeli bo
na ogled že vseljena hiša Solaris 115. Hišo odlikujejo sodobno oblikovanje, funkcionalna tlorisna
zasnova, uporaba naravnih materialov, energetska uèinkovitost in visoko bivalno ugodje.
Svetovanje strokovnjakov in nasveti lastnikov
Za svetovanje vam bodo na voljo Lumarjevi strokovnjaki, ki bodo predstavili konstrukcijske sisteme
in tehnologijo gradnje pasivnih in nizkoenergijskih hiš Lumar ter odgovarjali na vaša vprašanja v
zvezi z gradnjo. Strokovnjaki s podroèja ogrevanja in prezraèevanja vam bodo podrobno predstavili
sisteme prezraèevanja in ogrevanja, vgrajene v nizkoenergijske in pasivne hiše Lumar. Prisotni bodo
tudi lastniki hiše, ki bodo z vami delili svoje izkušnje z gradnjo svoje sanjske hiše Lumar.
Lumarjev Best Buy
Na dnevu odprtih vrat boste lahko izvedeli veè o jesenski akciji Lumar Best Buy. V posebnih akcijah
Na kljuè Best Buy, Primus Best Buy in v ponudbi Lumar Budget je pripravljen izjemen nabor
tehnološko in cenovno optimiranih novih ter že preverjenih tipskih hiš Lumar. Hiše odlikujejo
racionalni in funkcionalni tlorisi, arhitekturna dovršenost, energetska uèinkovitost in vrhunska
kakovost z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Ob tem v Lumarju že danes omogoèajo
nakup vrhunskih pasivnih hiš PRIMUS s certificirano pasivno tehnologijo Lumar. Èe subvencije Eko
sklada v letu 2015 ne bodo razpisane, vam namreè zagotavljajo popust v višini predvidene
Veè informacij o dnevu odprtih vrat
in prijave sprejemajo na www.lumar.si. izraèunane subvencije Eko sklada. Akcija velja za 10 pasivnih hiš PRIMUS.
Oglasno sporoèilo

Lumarjeva dobro
nizkoenergijska hiša
na ogled
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SKRAJNO LEVO V Mariboru se
z dograditvijo tretje stolpnice
ob Betnavskem gozdu obeta
kar nekaj novih stanovanj, a
po mnenju nepremičninskih
posrednikov še zdaleč ne dovolj.
LEVO V Ljubljani, kjer so cene
pred časom letele visoko v nebo,
se nepremičnine cenijo. Kljub
temu so stanovanja v Ljubljani
v evropskem merilu še zmeraj
precej draga.

še zmeraj bolj ali manj klaverno
prodajo hiš, smo vprašali Mojco
Žižek iz družbe Atrium nepremičnine. Nepremičninska posrednica
ugotavlja, da je prodajo hiš
možno primerjati s prodajo večjih
stanovanjih, prodaja enih in drugih je namreč še vedno zelo slaba.
Krivdo pripisuje še vedno previsokim cenam. "V ponudbi so tudi
prevelike dvodružinske hiše, ki so
se gradile pred leti, a se v njih brez
večjih investicij enostavno ne da
varčno in racionalno prebivati."

SANJA VEROVNIK
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